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Kokousaika 16.12.2021 klo 19.52-20.34 

Kokouspaikka Tietotalo 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 

 

 
Aalto Sirkku, puheenjohtaja 
Juhola Juha, varajäsen 
Lumme Keijo 
Ristolainen Sanni 
Räsänen Sami, varajäsen 
Valta Maria 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Eldén Kaisu, kirjaston johtaja/esittelijä 
Holstikko Samu, nuorisovaltuuston edustaja 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Menna Jari, pöytäkirjanpitäjä  § 27 
Raiskio Sakari, kh:n pj 
Sillanpää Jari, pöytäkirjanpitäjä § 28-31 
Stenberg Niina, kh:n edustaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 27-31 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti vapaa-aikalautakunnan jäsenet  
Sanni Ristolainen ja Maria Valta. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Sirkku Aalto                    Jari Sillanpää      Jari Menna 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 22.12.2021 
Allekirjoitukset 
 
 
Sanni Ristolainen                       Maria Valta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 23.12.2021-12.1.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset 2021 
 
Vapla  § 27 
15.12.2021 Vapaa-aikalautakunta on 17.2.2021 pitämässään kokouksessa 

päättänyt, että urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten vuoden 2021 
kohdeavustuksiin varataan 6.540 € määräraha, joka on ollut seu-
rojen ja yhdistysten haettavana 15.11.2021 mennessä. 
Lisäksi lautakunta on päättänyt siirtää ratkaisuvaltaa vapaa-
aikasihteerille avustuksen etukäteen myöntämisessä 500 € asti. 

 
Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joita 
ovat mm. erilaiset tapahtumat, koulutus-, kuljetus- tai matka-
avustus, toimitila-avustus tai kaluston hankinta. 
Kohdeavustusta voi lautakunta halutessaan myöntää myös muille 
kuin jokioislaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille. 
 
Kohdeavustuksia tullaan hakemaan vapaamuotoisilla hakemuksil-
la määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksien hakemukseen tu-
lee liittää hyväksyttävät tositteet kuluista, joihin avustusta hae-
taan. 
 
Lautakunnan tekemän päätöksen mukaan yhdistys voi anoa koh-
deavustusta maksimissaan 50% jaettavana olevasta kokonais-
summasta, ja anottava summa on mainittava hakemuksessa, eikä 
jättää summaa avoimeksi.  
Jaettava kohdeavustussumma on yhteensä 6.540 euroa.  

 
Määräaikaan mennessä kohdeavustuksia haettiin kuluihin seu-
raavasti: 
 
Jokioisten Koetus Juniorit ry   3.270,00 € 
Miinan ja Paanan vanhempainyhdistys ry 2.936,50 € 
Jokioisten Koetus ry    2.850,00 € 
Vaulammin Kiusa ry    2.671,24 € 
Korvenkävijät ry   1.960,00 € 
Tammelan 4H-Yhdistys ry     419,15 € 
Rehtilän Nuorisoseura ry     197,55 € 
 
Lisäksi Tahdittomat ry:n kohdeavustushakemus saapui 
26.11.2021, jonka vuoksi sitä ei myöhästyneenä käsitellä. 
 
Yhteenveto hakemuksista on lähetetty lautakunnan jäsenille, 
ja avustushakemukset liitteineen ovat nähtävissä kokouspaikalla. 
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Ehdotus Lautakunta päättää jakaa vuoden 2021 kohdeavustuksina 

6.540 euroa seuraavasti: 
 

Jokioisten Koetus Juniorit ry (37 %)  2.419,80 € 
Miinan ja Paanan vanhempainyhdistys ry (8 %)    523,20 € 
Jokioisten Koetus ry (19 %)  1.242,60 € 
Vaulammin Kiusa (10 %)     654,00 €   
Korvenkävijät ry (18 %)   1.177,20 €  
Tammelan 4H-Yhdistys ry (5 %)     327,00 €     
Rehtilän Nuorisoseura ry (3 %)     196,20 € 
 
Tahdittomat ry:n kohdeavustushakemusta ei myöhästyneenä kä-
sitellä. 
 
Avustussummat ja jakoehdotus perustuu vapaa-aikalautakunnan 
aiemmin tekemiin linjauksiin lasten ja nuorten osuudesta järjestet-
tyyn toimintaan sekä myös toiminnasta vuoden aikana aiheutu-
neiden kulujen kokonaismäärään. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Raija Pessisen osittainen työloma-anomus 
 
Vapla § 28 
15.12.2021 Erikoiskirjastovirkailija Raija Pessinen anoo 75 % työssäoloaikaa 

kokotyöajasta ajalle 1.1.2022-31.12.2024. Hänelle on myönnetty 
osittainen varhennettu vanhuuseläke. 

 
Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan lautakunta päättää työn-
tekijöiden harkinnanvaraisista työlomista joita anotaan yli 30 ka-
lenteripäiväksi kerrallaan. 
 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Raija Pessiselle harkin-
nanvaraista osa-aikaista työlomaa ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024. 
Sijaisen valinnan suorittaa hallintosäännön mukaisesti kirjaston-
johtaja. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Anitta Lehden osittainen työloma-anomus 
 
Vapla § 29 
15.12.2021 Erikoiskirjastovirkailija Anitta Lehti anoo 75 % työssäoloaikaa ko-

kotyöajasta ajalle 1.3. – 31.12.2022. Hänelle on myönnetty osit-
tainen varhennettu vanhuuseläke. 
 
Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan lautakunta päättää työn-
tekijöiden harkinnanvaraisista työlomista joita anotaan yli 30 ka-
lenteripäiväksi kerrallaan. 
 

Ehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Anitta Lehdelle harkin-
nanvaraista osa-aikaista työlomaa ajalle 1.3. – 31.12.2022. Sijai-
sen valinnan suorittaa hallintosäännön mukaisesti kirjastonjohtaja. 

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet 
 
Vapla § 30 
15.12.2021  Vapaa-aikatoimi 

1. Nuoriso-ohjaajan hakuilmoitus on julkaistu kunnan ja TE-
palveluiden nettisivuilla sekä Forssan Lehdessä. Hakuaika 
toimeen on päättynyt 10.12.2021. 

 
2. Ikäihmisten jumpparyhmäläisille 30.11.2021 järjestettyyn Ee-

rikkilän retkeen on osallistunut yhteensä 35 henkeä. Retken 
hinta 20 euroa / osallistuja. 

 
3. Nuorisovaltuusto on järjestänyt arpajaiset Jokioisten kunnan 

joulunavauksessa lauantaina 27.11. 
 

4. Forssan, Jokioisten ja Tammelan Liikuntapassi-kampanjan 
osallistuja-arvonnassa molemmat päävoitot osuivat Jokioisille. 
Täysien passien palauttaneiden arvonnassa Jopo-polkupyörän 
voitti Sofia Salmela, ja kaikkien passin palauttaneiden kesken 
arvotun GSM-puhelimen voitti Venla Mäki. Kampanjaan osal-
listui yhteensä 202 lasta. 

 
5. Vapaa-aikasihteeri on pitänyt vuosilomaa 7.-10.12.2021. 

 
6. Jokioisten kunta on kutsuttu Varsinais-Suomen Pesis ry:n jär-

jestämään pesäpallogaalaan Pöytyälle 4.12.2021. Jokioisten 
kunta huomioitiin junioripesäpallon hyväksi tehdystä työstä. 
Kuntaa tilaisuudessa on edustanut kunnanhallituksen jäsen 
Niina Stenberg. 

 
7. Vapaa-aikasihteeri on osallistunut yhdessä kentänhoitajien 

kanssa liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntaväline-
esittelijöiden Sportec-messuille Tampereella 4.11.2021. 

 
8. Nuorisotiloilla on pidetty avoimet ovet lasten vanhemmille 

1.12.2021 klo 18.00-20.00. Tilaisuudessa on järjestetty kahvi-
tarjoilu sekä informoitu lasten vanhempia järjestettävästä nuo-
risotilatoiminnasta. 

 
9. Urheilukentälle on tilattu käyttäjien toiveista isot jalkapallomaa-

lit Suomen Kenttävaruste Oy:stä.  
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Kunnanhallitus 8.11.2021 
Nuoriso-ohjaajan toimen täyttölupa 
 
Kirjasto 
1. Kirjastopalveluja seudullisesti hankkeelle on haettu jatkoaikaa 
Tammelan kunta on 29.11.2021 hakenut muutosta Kirjastopalve-
luita seudullisesti hankkeelle. Lisäaikaa on haettu pääasiassa ko-
ronaepidemian aiheuttaman viivästyksen vuoksi. Lisäksi päätök-
senteko kunnissa on kestänyt odotettua kauemmin. Koska pää-
töksenteossa ei saatu aikaan yhteistä näkemystä hallinnollisesti 
yhteisen seutukirjaston toteuttamiseksi, on suunniteltu toisenlaista 
ratkaisua yhteistyön tiivistämiseksi ja oikeudenmukaisen kustan-
nustenjaon toteuttamiseksi. Palveluyhteistyömallissa muut kunnat 
ostavat Forssan kaupungilta kirjastopalvelua. Tämän uuden mallin 
osalta päätöksenteko on vielä kesken. Malli edellyttää yhteistä 
suunnittelua ja tavoitteiden asettelua, johon päästään päätöksen-
teon jälkeen. Myös kirjastoauton reittisuunnittelu on viivästynyt 
em. syistä. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.8.2022 asti. 
 
2.  Valtionavustuspäätös ESAVI/31962/2021 
Louna-kirjastot yhdessä, hakijana Forssan kaupunki. Taukotila – 
kohtaa ja vaikuta demokraattisesti –hanke. Myönnetty summa 
38 000 €. Toteutusaika helmikuusta 2022 joulukuuhun 2023. 
 
 Taukotila-hankkeen tavoitteena on kehittää Louna-kirjastoja fyy-
sisinä  ja virtuaalisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina pi-
lotoimalla valittuja toimintamalleja Louna-kirjastoille sopiviksi ja 
koostamalla niistä yhteinen Taukotila-konsepti. Hankerahoituksel-
la täydennetään olemassa olevia äänentoisto- ja podcast-
laitteistoja uusien toimintamallien käyttöönoton mahdollistamisek-
si. Lisäksi hankkeessa koulutetaan henkilökuntaa, jotta Taukotila-
toiminnan avulla voidaan vakiinnuttaa yhteiskunnallinen, kulttuuri-
nen ja demokratiaa vahvistava vuoropuhelu osaksi Louna-
kirjastojen arkea ja samalla parantaa kansalaisten tiedonsaantia 
ja vaikuttamismahdollisuuksia. 
 
 Jokioisten kirjastolle kutsutaan kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston 
ja –hallituksen edustajia, mahdollisesti muita luottamushenkilöitä 
sekä myös toimittajia tms. median edustajia keskustelemaan kun-
talaisille ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on lisätä osallisuu-
den kokemusta ja luottamusta paikallishallintoon, tukea luotetta-
van tiedon tunnistamista ja mediakriittisyyttä ja kannustaa raken-
tavaan keskusteluun. 
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3.  Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki 
Jokioisten kirjaston kuntakohtainen määräraha vuonna 2021 on 
ollut 2700 €. Kirjastot ovat voineet hankkia kuntakohtaisella mää-
rärahalla kirjallisuutta yli 600 nimikettä sisältävästä teosluettelos-
ta. Se on laadittu Valtion kirjallisuustoimikunnan (Taiteen edistä-
miskeskus),Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan, Selkokeskuk-
sen ja Valokuvataiteilijoiden liiton ehdotuksista. 
 
4.  Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta 2021 – 2025 
Onneksi on kirjasto! Yleisten kirjastojen suunta 2021 – 2025 –
asiakirja valmistui syyskuussa 2021. Suunta-asiakirja 2021–2025 
paneutuu ympärillämme oleviin muutoksiin ja nostaa esille niitä 
toimintatapoja, joilla toteutetaan jatkossakin kaikille kansalaisille 
yhdenvertaisia, laadukkaita ja ajassa olevia palveluja. Toiminnas-
sa huomioidaan yhteiskunnan muutokset ja globaalit haasteet. 
Verkostomaisella toimintatavalla tuetaan koko kirjastoverkkoa ja 
jaetaan tietoa ja taitoa yli kuntarajojen. 
 

Ehdotus  Lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tie-
toonsa saatetuiksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
  
Vapla § 31 
15.12.2021  Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirja 6/2021 
 
  Kirjaston johtajan päätöspöytäkirjat § 5-6 
 
Ehdotus   Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyn pöytäkirjan tiedoksi ja  

päättää, että pöytäkirjassa olevaa kuntalain mukaisen otto- 
oikeuden piiriin kuuluvaa päätöstä ei oteta vapaa- 
aikalautakunnan käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
  
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Vapaa-aikalautakunta ja valitusosoitus 
  16.12.2021  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät:27-31 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten vapaa-aikalautakunta 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät:27-31 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


	Kansilehti 5.doc
	Vapla 5 15.12.2021.doc
	oikaisuvaatimusohjeet vapla 5.docx

